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Stappenplan  
Van klacht tot perfect leven  

Klagen is heerlijk vind je niet? Gewoon even lekker op alles afreageren; de wekker ging te vroeg, 
de auto achter je kan niet rijden, de buurman praat te hard, je collega werkt niet door en nog even 
de allerbeste; je werk is gewoon oersaai. 

Lieve klager, ik kan je bij deze feliciteren. Jij bent de allerbeste kenner van hoe het wel kan. Jij bent je 
eigen expert van je eigen perfect leven. Door onderstaand stappenplan in te vullen krijg je perfect 
inzicht in hoe het kan 

STAP 1 

Bij deze wil ik jou uitnodigen om hieronder alles op te schrijven waar jij je aan irriteert, wat jij 
vervelend en frustrerend vindt. Houd je vooral niet in maar gooi alles eruit. Stort je hart en ziel uit op 
dit papier. Alles wat je maar van iemand vindt wat je maar van situaties vindt, wat je van het weer 
vindt... echt álles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 2 

Leg dit vel papier op de grond en stamp er flink op. Gooi alles eruit en stamp nog harder! Je mag er 
ook bij schreeuwen. Sterker nog, ga voor je maximale schreeuwvolume. 
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STAP 3 

Schrijf hieronder exact het tegengestelde op wat je net hebt opgeschreven en dan in de meest 
fantastische vorm, zodat je er gewoon écht een goed gevoel over krijgt. 
Vb: je hebt bij stap 1 opgeschreven dat je je irriteert aan het weer. Dan schrijf je nu iets op in de trant 
van: ‘ik hou van de fantastische zon die ervoor zorgt dat ik bruin word en dat ik zin heb in de dag’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 4 

Stel de volgende vraag bij elke irritatie uit Stap 1: 

‘KAN IK HIER ZELF IETS AAN VERANDEREN?’ 

Antwoord:      Ja 

 

Antwoord:      Nee 

 

Gefeliciteerd je hebt je nieuwe doel gevonden! 
Lees wat je hebt geschreven bij stap 2. Koppel er 
een datum aan en maak eventuele subdoelen als 

het een grote stap is. 

Lees dit elke dag en maak er een mooie 
affirmatie van om je hersenen te trainen. 

Heel veel succes! 

 

 

Stop met klagen, want het is totaal doelloos. Je 
hoeft je er bij deze niet meer druk om te maken. 
Zonde van je tijd en energie en laat dat nou juist 

de 2 meest voorkomende klachten zijn.  

Heel veel succes! 

 

 

 


